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Overzicht afspraken keurmeesteroverleg 25-1-2015
Algemeen:
 In opdracht van de Raad van Beheer mogen boekjes van Cynophilia niet meer worden
ingevuld.
Afd. A.:
 Als een keurmeester fysiek niet meer in staat is om speurhonden te keuren (meelopen)
deelt hij dit mede aan de commissie werkhonden zodat dit op de keurmeesterslijst kan
worden gepubliceerd, (een keurmeester wordt dan voor SpH. van de lijst gehaald).
 IPO regels (zoals eerder volgens onderstaande afspraak is afgesproken) blijven
handhaven bij het keuren van speurhonden
o Met onmiddellijke ingang is de keurmeester verplicht om aanwezig te zijn bij
het uitlopen van het verleidingsspoor bij SpH. 2. Ook mag een geleider die met
een SpH. 2 deelneemt, geen SpH. 2 sporen leggen voor andere geleiders en
moet bij meerdere SpH. 2 geleiders worden geloot nadat de verleiding is
gelegd.
o (het verdient aanbeveling om dit vooraf met de organiserende vereniging te
communiceren);
 Het verleidingsspoor wordt NIET gelegd op het eerste en laatste been;
 Aanmelden aan de korte lijn is toegestaan. De speurlijn moet bevestigd zijn aan de
halsketting of speurtuig.
 Als de hond tijdens het speuren achter wild aan wil gaan, dan mag de geleider de hond
het commando ‘af” geven om de hond weer onder controle te krijgen. De hond moet
op het commando “zoek” het speuren voortzetten vanaf de plaats waar hij is afgegaan
terwijl de geleider aan het eind van de speurlijn staat. Gaat de hond op het commando
niet af, maar jaagt door, dan volgt diskwalificatie. Dit geldt ook als de hond na het
commando “zoek” weer gaat jagen.
 Als een hond de voorwerpen apporteert wordt hij weer aangezet op de plaats waar de
geleider zich bevindt.
 Het verwijzen van de voorwerpen dient te worden beoordeeld conform de afspraken
die gemaakt zijn aan de hand van de dia's
o Het is niet noodzakelijk dat het vw tussen de voorpoten ligt, maar wel voor de
borst.
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o Ligt het voorwerp naast het lichaam van de hond, of ligt de hond op het
voorwerp dan volgt een deelwaardering.
o Als de hond het voorwerp verwijst als hij het voorwerp gepasseerd is dan geldt
dit voorwerp als zijnde overlopen.
Bij het speuren zonder lijn, (het vrij speuren), mag de hond alleen de halsketting
dragen.

Afd. B.:
 Bij elke oefening mogen de commando’s in een andere taal gegeven worden. Wel moet
voor dezelfde oefening steeds hetzelfde commando gegeven worden
 De commando’s dienen op een “normale” toon gegeven te worden.
 (Vrij)volgen.
o De linksom-keertwending moet in een oefening steeds op dezelfde manier
uitgevoerd worden, dus de hond achter langs of linksom meenemen. Indien
niet, wordt de oefening ten hoogste met de kwalificatie hoogste “goed”
beoordeeld.
 Zitoefening.
o Loopt de hond na het 1ste commando “zit” mee, dan volgt een 2de commando
“zit” (-3), gaat de hond pas na het 3de commando zitten dan -5. Loopt de hond
nog verder mee dan wordt oefening met 0 punten gewaardeerd.
 Afliggen met voorroepen.
o Loopt de hond na het 1ste commando “af” mee dan volgt een 2de commando
“af” (-3), gaat de hond pas na het 3de commando af dan -5. Loopt de hond nog
verder mee dan wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd.
o Als de hond bij de oefening af met voorroepen, of sta met voorroepen na 3 x
het commando “hier” te hebben gekregen dit niet opvolgt wordt de oefening
met 0 punten gewaardeerd.
o Indien de hond bij het voorzitten na 3 x het commando “voet” te hebben
gekregen dit niet opvolgt wordt de oefening maximaal met de hoogste
onvoldoende beoordeeld
 Apporteren.
o Bij het apporteren dient de hond aan de voet van de geleider mee te gaan bij
het ophalen van de blokken (de geleider mag de hond niet verlaten).
o Het gewicht van de blokken is belangrijk.
o Het “bijtstuk” van het apporteerblok dient van hout te zijn.
o Verplaatst de geleider zich (met het doel de hond te motiveren naar de geleider
te komen) dan is de oefening met de hoogste onvoldoende te waarderen.
o Verlaat de hond bij het apporteren, als het apporteerblok gegooid wordt, voor
het commando de basispositie dan worden maximaal 2 kwalificaties in
mindering gebracht.
o Als het apporteerblok voor een oefening meer dan 3 x gegooid moet worden
dan wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd.
o Als het apporteerblok door de geleider opgehaald mag worden met het doel
het opnieuw te gooien moet de hond op zijn plaats blijven zitten.
 Loopt de hond mee tot aan de haag en of de klimschutting en blijft daar
staan dan wordt voor deze oefening 1 kwalificatie in mindering
gebracht.
 Loopt de hond mee tot aan het apporteerblok dan wordt de oefening
met 0 punten gewaardeerd.
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Bij het apporteren over de haag en/of de klimschutting de begin en de
eind positie beoordelen bij de heen c.q. de terugsprong. Daardoor komt
er iets meer ruimte bij de beoordeling van het apporteren.
o Als bij het apporteren over de haag deze op de heen sprong omver wordt
gesprongen en de hond met het apporteerblok terugspringt over de plat
liggende haag dan worden hiervoor 4 punten in mindering gebracht. De
oefening dient opnieuw gedaan te worden om de terugsprong te kunnen
beoordelen.
Note: Na het omgooien moet de hond apporteren. Het is niet noodzakelijk dat
hij over de omgevallen haag terugspringt, maar hij moet wel het blok brengen,
voorzitten enz. Alleen dan mag de oefening opnieuw gedaan worden met -4
voor de heen sprong.
o Springt de hond bij de tweede keer opnieuw op de heen sprong de haag omver
dan wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd.
o Als de haag alleen bij de terugsprong omver wordt gesprongen dan worden
voor deze oefening 4 punten in mindering gebracht.
o Wordt het apporteerblok niet gebracht bij het omvallen van de haag dan wordt
de oefening met 0 punten gewaardeerd.
o Wel springen, blok niet brengen, 0 punten.
o Niet springen, blok wel brengen, 0 punten.
o Laat de hond het blok vallen en neemt het direct zelfstandig weer op, dan – 2.
o Zit de hond niet rustig bij het weggooien van het blok dan wordt de oefening
maximaal met de hoogste kwalificatie ZG gewaardeerd.
Vooruitsturen met afliggen.
o De hond reageert niet op het 1ste commando “af” en loopt door
 dan volgt een 2de commando -2.5,
 loopt de hond dan nog door dan volgt een 3de commando -5.
 gaat de hond niet af, maar blijft rond lopen dan 0 punten.
o De hond stopt op het 1ste commando “af”, maar gaat niet af,
 dan volgt een 2de commando -1.5.
 gaat de hond niet af dan volgt een 3de commando -2.5.
 gaat de hond niet af na het 3de commando – 3.5.
o De hond loopt na het 1ste commando “af” door, maar stopt
 op het 2de commando en gaat direct af -2.5.
 gaat bij het 3de commando af -4.
o De hond gaat goed vooruit en direct af, maar staat bv als gevolg van applaus op,
en gaat direct op commando weer af, dan – 1.5. Blijft de hond lopen dan 0
punten.
Afleggen met afleiding.
o Als de hond de geleider bij het ophalen tegemoet komt lopen en er volgt een
commando “af” wordt de oefening met een deelkwalificatie “voldoende”
beoordeeld. Het moment van tegemoet lopen is bepalend.
o Komt de hond de geleider direct tegemoet als deze naar de hond loopt -3.
o Komt de hond de geleider de laatste meter tegemoet dan een deelbeoordeling
van de -3 punten
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Afd. C:
 Revieren.
o Staat de geleider met de hond aan de voet bij aanvang van het revieren niet in
de lengte richting van het veld, dan kan het revieren niet met de kwalificatie
uitmuntend beoordeeld worden.
o Als de hond bij IPO – II of IPO – III uitbreekt en dan het commando “af” krijgt
met het doel de hond weer onder controle te krijgen, kan het revieren vervolgt
worden maar wordt de oefening met 0 punten gewaardeerd.
M.i.v. 2015 geldt dit ook als de hond aan de voet wordt genomen.
Het revieren moet worden voortgezet vanaf het punt waar de hond uitbrak.
Wanneer de hond weer uitbreekt wordt de afdeling C afgebroken.
 Stellen en aanblaffen.
o Als bij IPO I de hond bij het stellen en aanblaffen uit het verstek wordt
opgehaald is het commando “zit” voorafgaand aan het meevolgen niet
toegestaan.
 Vluchtverhindering.
o De hond moeten laten zien dat hij de vlucht verhindert.
 Zijtransport.
o Voor aanvang zijtransport mag de pakwerker achteruit gecommandeerd
worden. Hij mag echter niet naast de hond gecommandeerd worden. De hond
moet in beweging komen ( dus naast de pakwerker gebracht worden)
voorafgaand aan het zijtransport.
 Afstandstellen.
o Als blijkt dat de hond niet aan de mouw kan komen door een duidelijke fout van
de pakwerker dan mag de oefening opnieuw gedaan worden. Dit naar inzicht
van de AK.
o Kan de hond de beet niet houden, maar komt wel terug dan:
 Bij IPO – I, ruim voldoende, -6.5 .
 Bij IPO – II en IPO – III, voldoende, -3.
o Aan het einde van het gevecht zeer snel lossen. Oefening maximaal tussen laag
zeer goed en hoog zeer goed. De overgangsfase is met maximaal 5% tot10 %
van de punten van de oefening te beoordelen
Afbreken.
 Hond vindt de pakwerker niet na 3 commando’s.
 Hond verlaat verstek na voor de 2de keer gestuurd te zijn. (geen DZB)
 Hond bijt bij de vluchtverhindering niet in binnen 20 pas.
 Hond kan de belasting van de pakwerker niet aan.
 Hond verlaat de pakwerker in de bewakingsfase voor dat de geleider een teken van de
keurmeester heeft gekregen om in te lopen.
 Als de geleider het commando “af” geeft met het doel dat de hond in de
bewakingsfase bij de pakwerker te laten blijven.
Wel bespreken.
Geen punten in deze afdeling.
Wel DZB.
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Diskwalificatie.
 De hond is niet in de hand van de geleider.
 De hond komt niet na 3 commando’s (verlaten veld of geleider).
 Bijt in andere lichaamsdelen dan waar gewenst is.
 Lost alleen na fysiek inwerking van de geleider.
Niet bespreken.
Geen punten in alle afdelingen.
Geen DZB.

Commissie Werkhonden
Aad Broekhuizen
26-1-2015
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